
  

   

  ٢٠٠٢بيان عن وضع المالية العامة لشهر شباط   

   

  ٢٠٠٢ آذار ٢٠بيروت في 
   

موازنة وعمليات خزينة   (أعلنت وزارة المالية في بيان صدر عنها اليوم أن إجمالي مدفوعات الخزينة             

إجمـالي   ليرة لبنانية، بينمـا بلـغ        مليار ١٤٢١ت   بلغ ٢٠٠٢شهر شباط من العام      نهاية   حتى) أخرى

 ٨٠٩، ٢٠٠٢شهر شباط مـن العـام    نهاية حتى) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (مقبوضات الخزينة   

، %٤٣,٠٣ وهو ما يعادل نسبة عجـز قـدرها           ليرة مليار ٦١٢قدره  إجمالي  مليارات ليرة أي بعجز     

  . ليرةر مليا١٣٦بلغ مالفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق خالل هذه الفترة من العام الحالي وسجل 

   

 حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي        مجموع نفقات الموازنة  الموازنة، فقد بلغ    تنفيذ  أما على صعيد    

 مليار ليـرة أي بعجـز قـدره     ٧٣٤ مليار ليرة بينما بلغ مجموع إيرادات الموازنة لهذه الفترة           ١٠٧٢

مجمـوع الفـائض     بلغ   هذا في حين   ،  %٣١,٥٠ وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها        رات ليرة  مليا ٣٣٨

ويظهر مـن ملخـص     . ات ليرة  مليار ٤١٠األولي الذي تحقق حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي           

 فقد بلغـت  ٢٠٠٢الوضع المالي أنه ومن أصل إيرادات الموازنة المحصلة خالل شهر شباط من العام  

شباط عبر الجمـارك  المقبوضات على حساب الضريبة على القيمة المضافة المحصلة فقط خالل شهر    

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه وفي المرحلة األولى من تطبيق الـضريبة              .  مليار ليرة  ٤٧مبلغ  

على القيمة المضافة فانه يتم تحصيلها فصليا وذلك باستثناء ما يتم تحصيله مباشرة على حساب هـذه                 

لفترة األولى لتحصيل هذه الـضريبة    الضريبة عند االستيراد من قبل إدارة الجمارك وهو ما يعني أن ا           

  .ستكون خالل شهر نيسان القادم والذي سيبينه ملخص الوضع المالي العائد لهذا الشهر

   

أما على صعيد عجز الخزينة المحقق حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي فقد بلغ العجـز حـوالي                 

  .من مجموع عمليات الخزينة% ٧٨,٤١و ما نسبته  ليرة أ مليار٢٧٤

   

وذكرت وزارة المالية بان اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتـساوي علـى               

جميع اشهر السنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كـل مـن                

  .مبالغهحساب الموازنة وحساب الخزينة تتقلب بين شهر وأخر وكذلك نسب العجز المحقق و

   
  
  
  
  
  
  



  
   ملخص الوضع المالي الجمهورية اللبنانية

   بماليين الليرات وزارة المالية
                

 -لغاية شباط  ٠٢-شباط ٠١-شباط  
٠١ 

 -لغاية شباط 
   النسبة الفرق ٠٢

               عمليات الموازنة. ١
   %2.10- 15,770-734,046 314,708291,067749,816  االيرادات١٫١
   %19.76 515,56885,070 168,459184,682430,498  االيرادات الضريبية١٫١٫١     

   %7.28 260,89917,711 110,96274,627243,188 * منها االيرادات الجمرآية              
     46,43846,438 46,4380   ** منها الضريبة على القيمة المضافة              

   %31.58- 100,840-218,478 146,249106,385319,318  االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢     
   %21.38 1,071,567188,722 466,297490,179882,845  النفقات١٫٢
   %40.04 324,25892,719 128,556183,612231,539  نفقات عامة١٫٢٫١     
   %14.74 747,30996,003 337,741306,567651,306  خدمة الدين١٫٢٫٢     

   %6.60 581,30036,003 241,300163,700545,297  دين داخلي١٫٢٫٢٫١          
   %56.60 166,00960,000 96,441142,867106,009  دين خارجي١٫٢٫٢٫٢          

                
     204,492-337,521- 133,029-199,112-151,589- عجز الموازنة الكلي

      %31.50- %15.07-%40.62-%32.51-  نسبته من مجموع النفقات         
     108,489-409,788 186,152107,455518,277  فائض الموازنة األولي /عجز 

      %38.24 %58.71%21.92%39.92  نسبته من مجموع النفقات         
                
               عمليات الخزينة. ٢

     75,42427,519 22,74743,90347,905  قبض٢٫١
     2,572-10,885 6,3887,18213,457 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١     
     21,2782,148 9,0796,94319,130  البلديات٢٫١٫٢     
     10,883730 4,8354,45210,153  حساب الودائع٢٫١٫٣     
     32,37827,213 2,44525,3265,165  حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤     
     349,267171,757 69,459144,252177,510  دفع٢٫٢
     58,680-18,056 44,2942,98076,736 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١     
     8,5641,630 4,6796036,934  البلديات٢٫٢٫٢     
     1,094-12,956 4,7465,55714,050  حساب الودائع٢٫٢٫٣     
     280,662231,591 3,782122,32249,071  سابقة  نفقات على حساب موازنات٢٫٢٫٤     
     21,593-4,127 10,6291,64125,720 امانات/  سابقة   نفقات على حساب موازنات٢٫٢٫٥     
     24,90219,903 1,32911,1494,999  حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٦     

                
      273,843- 129,605-100,349-46,712- فائض عمليات الخزينة/ عجز 

      %78.41- %73.01-%69.57-%67.25-  نسبته من مجموع النفقات         
                
   %1.47 809,47011,749 337,455334,970797,721  مجموع المبالغ المقبوضة .٣
   %34.00 1,420,834360,479 535,756634,4311,060,355  مجموع المبالغ المد فوعة .٤
     348,730-611,364- 262,634-299,461-198,301- الفائض/  مجموع العجز  .٥

      %43.03- %24.77-%47.20-%37.01- الفائض/  نسبة العجز         
     252,727-135,945 139,4407,106388,672 فائض أولي اجمالي/  عجز  .٦
      %9.57 %36.65%1.12%26.03 نسبته من مجموع النفقات          



     اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 
         فيما خص الواردات من الضريبة على القيمة المضافة فهي تشمل ما تم تحصيله عبر ادارة الجمارك فقط** 

  


